িরয়া (মানুষেক েদখােনা বা শুনােনার উেদ্দেশয্ ‘ইবাদাত করা) কত পর্কার ও িক িক এবং
এগুেলার হুক্ম িক?
িরয়া বা েলাক েদখােনা ‘ইবাদাত িতন পর্কার। যথা:(১) েকান েনক কাজ (‘ইবাদাত) মূলত: শুরু েথেক েশষ পযর্ন্ত শুধুমাতর্ গায়রুল্লাহ্েক (আল্লাহ িভন্ন অনয্
কাউেক) েদখােনার উেদ্দেশয্ বা মানুেষর পর্শংসা লােভর উেদ্দেশয্ করা, এবং বািহয্কভােব েলাকজন েযন
তার কাজটা েদেখ আল্লাহ্র ‘ইবাদাত বেলই মেন কের, এমন মেনাভাব েপাষণ করা।
যিদও এেত আল্লাহ্র সােথ অনয্ কাউেক অংশীদার বা সমান করা উেদ্দশয্ না হেয় থােক তথািপ এ জাতীয়
‘ইবাদাত হেলা িশরেকর (িশরেক আসগােরর) অন্তভুর্ক্ত। এ ধরেনর ‘ইবাদাত আল্লাহ্র িনকট আেদৗ
গর্হণেযাগয্ নয়। েকান মু’িমন বয্িক্ত এরূপ ‘ইবাদাত করেত পাের না।
আর যিদ ‘ইবাদােত গায়রুল্লাহ্েক আল্লাহ্র (0) একক পর্াপয্ ও অিধকাের শািমল বা অংশীদার করা
উেদ্দশয্ হয়, িকংবা মুল কাজটাই যিদ আল্লাহ 0 বয্তীত অনয্ কােরা উেদ্দেশয্ িনেবদন করা হয়, তাহেল
তা িশরেক আকবার বেল গণয্ হেব।
হাদীেছ েকব্াদছীেত রাছূল 1 েথেক বিণর্ত, আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:১
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অথর্াৎ- আিম অংশীদারেদর অংশীদািরতব্ েথেক সম্পূণর্ পর্েয়াজন মুক্ত (আমার সােথ েকউ অংশীদার বা
শরীক েহাক এ ধরেনর েকান পর্েয়াজন আমার আেদৗ েনই)। েয বয্িক্ত এমন েকান কাজ কের যােত আমার
সােথ অনয্ কাউেক শরীক কের, আিম তােক ও তার অংশীদারেক পর্তয্াখয্ান কির।
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এখােন িবেশষভােব উেল্লখয্ েয, িরয়া সাধারণত িশরেক আসগার তথা েছাট িশর্েকর পযর্ায়ভুক্ত হেয় থােক।
তেব মেনর ভাব ও িনয়য্ােতর িভিত্তেত কখেনা তা িশরেক আকবার অথর্াৎ পর্ধান িশরেকর পযর্ায়ভুক্ত হেয়
যায়।
(২) েকান ‘ইবাদাত মূলত: একমাতর্ আল্লাহ্র সন্তুিষ্ট ও ৈনকটয্ লােভর উেদ্দেশয্ই শুরু করা, তেব ‘ইবাদাত
করাকালীন বা চলাকালীন মধয্বতর্ী সমেয় অনয্ েকউ তা েদেখ েফলেল বা অবিহত হেয় েগেল তােত
আনিন্দত ও উল্লািসত হেয় েলাক েদখােনার জনয্ ‘ইবাদাতেক আেরা সুন্দর করার েচষ্টা করা িকংবা পরবতর্ী
১. رواه مسلم
২. সাহীহ্ মুছিলম
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অংশটুকু েলাক েদখােনার উেদ্দেশয্ করা। এ অবস্থায় ‘আমাল বা ‘ইবাদাতিট যিদ এমন হয় েয, তার এক
অংশ অপর অংেশর উপর িনভর্রশীল নয় বরং তার পর্িতিট অংশ পৃথক পৃথক ও সব্য়ংসম্পূণর্, তাহেল েসই
‘আমাল বা ‘ইবাদােতর েয অংশটুকু িরয়া িমিশর্ত হেব, শুধুমাতর্ েস অংশটুকু বািতব্ল হেয় যােব, তেব তার
সম্পূণর্ ‘আমাল বািতব্ল হেব না। েযমন- েকান বয্িক্ত একমাতর্ মহান আল্লাহ্র সন্তুিষ্ট ও ৈনকটয্ লােভর
উেদ্দেশয্ দু‘শত টাকা ফকব্ীর-িমছকীনেদর দান করেত শুরু করল, ইেতামেধয্ একশত টাকা দান করার পর
হঠাৎ কের েস েদখল েয, অেনক েলাক তার িদেক েচেয় আেছ, তােক বাহবা িদেচ্ছ এবং তার পর্শংসা
করেছ, এেত কের তার মেনর মেধয্ িরয়া বা েলৗিককতার ইচ্ছা েদখা িদল এবং অবিশষ্ট একশত টাকা েস
মানুষেক েদখােনার উেদ্দেশয্ িকংবা আেরা েবিশ কের তােদর বাহবা ও পর্শংসা কুড়ােনার উেদ্দেশয্ দান
করল। এমতাবস্থায় তার দানকৃত পর্থম একশত টাকা আল্লাহ্র (0) িনকট মাকব্বূল (গৃহীত) হেব এবং
পরবতর্ীেত দানকৃত একশত টাকা আল্লাহ্র (0) িনকট বািতল ও পর্তয্াখয্াত বেল গণয্ হেব।
আর যিদ ‘আমালিট এরকম না হয় বরং তার পর্থম অংশ েশষ অংেশর উপর বা এক অংশ অপর অংেশর
উপর িনভর্রশীল হয় অথর্াৎ ‘আমােলর এক অংশ অপর অংেশর সােথ এমনভােব জিড়ত হেয় থােক েয, এর
পর্িতিট অংশ একিট অপরিট বয্তীত পূণর্তা লাভ করেত পাের না, তাহেল এর দুই অবস্থা(ক) ‘আমাল বা ‘ইবাদাত একমাতর্ আল্লাহ্র (0) সন্তুিষ্ট ও ৈনকটয্ লােভর উেদ্দেশয্ শুরু করার পর
‘ইবাদাত করাকালীন মধয্বতর্ী সমেয় যিদ েলাক েদখােনার (িরয়া’র) ইচ্ছা মেনর মেধয্ েদখা েদয় এবং
এমতাবস্থায় েস বয্িক্ত যিদ েলৗিককতার এ মেনাভাব তার অন্তর েথেক দূর করার এবং ‘আমালেক িরয়ামুক্ত
করার আপর্াণ েচষ্টা অবয্াহত েরেখ ‘আমাল সম্পন্ন কের, তাহেল তার েসই ‘আমাল বা ‘ইবাদাত বািতব্ল হেব
না।
উদাহরণ সব্রূপ েযমন- েকান বয্িক্ত একিনষ্ঠভােব একমাতর্ আল্লাহ্র ৈনকটয্ লােভর উেদ্দেশয্ নামায পড়েত
শুরু করল। এমতাবস্থায় নামােযর িদব্তীয় রাক‘আেত তার অন্তের িরয়া‘র উেদর্ক হেলা। সােথ সােথ েস তার
অন্তর েথেক এই কুমন্তর্ণা ও কুমেনাভাব দূর করার যথাসাধয্ েচষ্টা চািলেয় েযেয় নামায সম্পন্ন করল,
তাহেল এই িরয়া তার ‘আমােল েকান পর্ভাব েফলেব না এবং আল্লাহ চােহেতা তার এই নামায বািতব্ল হেব
না।
(খ) যিদ েস বয্িক্ত তার অন্তেরর এই কুমন্তর্ণা দূর করার এবং ‘আমালেক িরয়ামুক্ত করার েচষ্টা না কের,
বরং িরয়া তথা েলাক েদখােনার উেদ্দশয্ অন্তের েপাষণ কেরই ‘আমাল সম্পন্ন কের থােক, তাহেল তার এই
‘আমাল সম্পূণর্ বািতব্ল ও িবনষ্ট হেয় যােব।
এ সম্পেকর্ রাছূল 1 বেলেছন:-
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অথর্:- েয বয্িক্ত মানুষেক েদখােনার উেদ্দেশয্ নামায পড়ল েস িশর্ক করল, েয বয্িক্ত মানুষেক েদখােনার
উেদ্দেশয্ েরাযা পালন করল েস িশর্ক করল, েয বয্িক্ত মানুষেক েদখােনার উেদ্দেশয্ দান-সাদাকব্াহ করল
েস িশর্ক করল।

৪

৩। আল্লাহ্র জেনয্ পূণর্ িনষ্ঠা ও ইখলােসর সােথ েকান ‘আমাল আরম্ভ ও সম্পন্ন করা। তেব ‘আমাল সম্পন্ন
হওয়ার পর অন্তের িরয়া‘র উদ্ভব হওয়া। েযমন- েলাকজেনর মুেখ এ ‘আমাল সম্পেকর্ িনেজর পর্শংসা শুেন
নীরেব আত্মতৃিপ্ত ও গবর্েবাধ করা। এ জাতীয় িরয়া, সম্পািদত েসই ‘আমাল ও ‘ইবাদােত েকানরূপ পর্ভাব
েফেল না এবং এর দব্ারা ‘ইবাদাত বািতব্ল বা িবনষ্ট হয় না। েকননা তা ‘ইবাদাত সম্পন্ন তথা সমাপ্ত হওয়ার
পর পর্কাশ েপেয়েছ।

৩. رواه أحمد
৪. মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ
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